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 آموزشة مجل دو تحلیل، حاضر پژوهش هدف: چکيده
 ايرانيي  مقاله 12. است ايران عالي آموزش و هلند عالي
  عيالي آميوزش  مجليه  از انگلیسيي  زبيان  به مقاله 21 و

 بررسيي  ميورد  مجليه  هير  از درصد 05) گرديد انتخاب
، پيژوهش  رويکيرد شيامل   حیطيه  چهار که( گرفت قرار
 قيرار  مطالعه مورد آماريتحلیل و زاراب، گیرينمونه نوع

 تحقیقيا   اکثير  رويکردکه  است بیانگرآن نتايج. گرفت
 اکثيير همچنييی  و يکم يي نييوع از ايييران عيياليآمييوزش
 کم يي  نیز بررسي مورد مقاال  در گیرينمونههاي  شیوه

 در و پرسشينامه  نیيز  هيا داده ابزارگردآوري اکثراست و 
 و آماري صور  به شتربی نتايج هايتحلیل اينکه نهايت

 اصيلي  رويکيرد ، مقابيل  در؛ است بوده استنباطي نوع از
 نيوع و  کیفي صور  به، هلند عاليآموزش درتحقیقا 

 بيه نیيز   هيا داده اکثير . اسيت  بيوده  کم ي نیز گیرينمونه
 نهاييت  در و شيده  آوريجمي   مدارک و اسناد صور 
 پذيرفته صور  توصیفي صور  به هاداده تحلیل اينکه
 و کیفيي هاي  پژوهش به نیاز اينکه با کليبه طور . است
 اميا ، شيود  مي احساس شد ب آموزشي نظام در، ترکیبي
 ده از کمتير  کيه  داد نشيان  پژوهش اي  از حاصل نتايج
 آميوزش  حیطيه  در بررسي موردهاي  پژوهش از درصد
 . اندهشد انجام ترکیبي و کیفي رويکرد با، ايران عالي
 

Abstract: The aim of the present 
study is analyzing two journals 
namely the Journal of Higher 
Education in the Netherlands and 
Journal of Higher Education of Iran in 
2009 and 2010. Twenty-one Iranian 
articles and 42 English articles were 
selected- 50% of each journal was 
reviewed. Four areas including 
anthropology, methodology typical 
type of population, statistical analysis 
were studied. The results indicate that 
the approach in Iranian Higher 
Education is quantitative, and the most 
typical way of studying was 
quantitative as well. Most of the 
population are members of the Iranian 
higher education research. Data 
collection tool was providing 
questionnaires. Finally, the analysis of 
results and statistics was mainly 
inferential. In contrast, the main 
approach used in the Dutch higher 
educational papers was qualitative. 
Most of the data were collected 
through documentation. Finally, data 
were analyzed through a descriptive 
method. 
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 مقدمه
 تالش ،خود اطراف دنیاية دهند تشکیل هاي پديده شناخت براي ديرباز از انسان
 ،مشترک اصولي بر تکیه با را خود هاي تالش است که هتوانست زمان مرور  به و نموده
 اي  .منديم بهره آن از امروزه که است علمي آن محصول  که کند تبديل هايي روش به

 به طور آنها ضعف و قو  نقاط و گرفته قرار بررسي و نقد مورد خودة نوب به ها روش
 شناخت ابزار ،علمي تحقیق هاي روش امروزه  که يبه طور است؛ شده ارزيابي دقیق

 ،طرفي از ؛(42 :2830 ،عابدي) شوند مي  محسوب دانشمندان از بسیاري براي مطمئني
 تحقیق و پژوهش مرهون جامعه هر اجتماعي و اقتصادي ،صنعتي پیشرفت و توسعه
 اقتصادي و صنعتي تحوال  سیر به اجمالي نگاهي .ستهازمینه همه در مستمر

 به کشورها اي  شکوفايي و رشد که دهدمي نشان ژاپ  مانند صنعتي درکشورهاي
 نهال يک پژوهش ،ايران در .است پیشرفته ،تحقیقا  بخش در گذاريسرمايه موازا 
 درصدد بايد آن شکوفايي و رشد براي که است آموزشي نظام در شده غرس تازه

 ، يجفر ،21 :2838 ،اعظمي و عاليي) برآمد آن خاستگاه يا بستر بیشتر هرچه تقويت
 کسب مهم مناب  از يکي ،تحقیق روش (.33 :2832 ،عسگري و فرمانبر ،145 :2131
 هايروش عنوان به را تحقیق هايروش و رويکردها ،افراد از برخي و است دانش

  .گیرندمي نظر در مجزايي
 ،پژوهشي -علمي مجله يک در شده چاپ هايمقاله دقیق بررسي ،ديگر سوي از
 رشد موجب ،آن تب به و مجله آن کیفي و کم ي ارتقاي براي هاهرا تري مهم از يکي
 چاپ روند دقیق فهم به تنها نه ،موضوع اي  .است مجله تخصص زمینه در علمي
 براي ريزيبرنامه به منظور ايزمینه بلکه ،نمايدمي کمک مجله آن در مقاال 
 مطالعا  ،ینهزم اي  در (.0 :1552 ، جاويد) است مجله آن بعدي هايپیشرفت
 به توانمي جمله آن از است؛ شده انجام تربیت و تعلیمة حیط در شماري انگشت
 چیستي :تربیتي پژوهش" عنوان با (21 :2834) خسروي و باقري از سوي که پژوهشي

 به را تربیتي پژوهش شناسي روش آنها .نمود اشاره است شده انجام "شناسي روش و
 به ناظر ،تربیت در فلسفيهاي  پژوهش .اند نموده نديبتقسیم علمي و فلسفي نوع دو

 هايروش در آنهاهاي  استلزام و اهداف و هاارزش به نسبت منطقي و عقالني بررسي
 و پژوهي عمل نوعي اينکه به توجه با ،تربیت در علمي هايپژوهش .است عملي

 مورد را لاعما ،داليل به معطوف هايروش با ،است ارزشي اعمال بررسي به معطوف

                                                                                                                                      
1. Jeffery 
2. Jawaid 
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 ترکیب که کرد تصور نبايد ؛اندداشته اظهار آنها همچنی  .داد خواهد قرار استفاده
 امر میان ،تعريف طبق ،تناقض زيرا ؛است آمیز تناقض کاري ،کیفي و کم يهاي  روش

- وجودي تقابل چنی  ،کیفي و کم يهاي  روش اما ،دهد مي رخ عدمي امر و وجودي
 يا و گرفت نظر در وجودي امر مختلفهاي  جنبه چون را نهاآ بايد بلکه ؛ندارند عدمي
 به ناظر ،جو علت يا کم يهاي  روش ،کرديم بیان باال در که تعبیري به بنا ،حداکثر
  .بود خواهد آن تکوي  به ناظر ،کیفيهاي  روش و آدمي عمل حدود
 

 قیقا تح شناسيروش نقد" عنوان با ايمقاله در نیز، (21 :2830) ورکي شعباني
 ابزار پايايي و روايي ،تفسیرگرايي ،گرايياثبا  مفاهیم بیان به "ايران در تربیتي

 تصويب به سال 0 طي در که پژوهشي هايگزارشة کلی ،پژوهش اي  در ." پرداخت
 اي  در بررسي براي است رسیده خراسان استان پرورش و آموزش پژوهش شوراي
 از ؛است شرح بدي  نیز آمده دسته ب نتايج .اندگرفته قرار استفاده مورد تحقیق
 تأثیر آن در پژوهشگر که است آزمايشي پژوهش يک فقط ،کم يهاي  پژوهش مجموع
 مسائل به نسبت والدي  عملکرد و نگرش ،آگاهي بر را خانواده آموزش هايکالس
 شهر متوسطه و راهنمايي ،دبستان ةدور سه در فرزندان تربیتي و فرهنگي ،آموزشي

 مورد هايپژوهش مجموع از .است داده قرار بررسي مورد تحصیلي سال در دمشه
 انجام به مرحله دو در که است کیفي پژوهش به مربوط گزارش يک فقط نیز بررسي
 خراسان استان در نوي  پرورش و آموزش ةتاريخچ به گزارش اي . است رسیده
 -يعلّ ،پیمايشي نوع از توصیفي هايروش نیز پژوهشي طرح 15 .است پرداخته
  .اندشده گذاشته اجرا مورد به را همبستگي يااي  همقايس

 ،ايران در تربیتي علوم و يشناس روان در پژوهش شناسيروش آموزش بررسي
 (225 :2834) حسیني و نوروزي ،آبادي لطف از سوي که است ديگرية مقال عنوان
 پژوهشي -علمي نشريا  در شده چاپ مقاال  ،پژوهش اي  .است شده انجام
 يا هدف ،شناسيروش ،شناسي معرفت نظر از را ايران در تربیتي علوم و يشناس روان
  .است داده قرار بررسي مورد ،پژوهشي طرح نوع

 در تربیت و تعلیم حوزه پژوهشگران شناختيروش ترجیحا  در کاو و کند"
 .است شده انجام (24 :2834) محمدي مهر از سوي که است ديگري پژوهش "ايران
 تا ،آموزش در پژوهش شناسيروش بحث که است نموده عنوان پژوهش اي  در وي

 در پژوهش بودن مهجور در ريشه مهجوريت اي  و است بوده مهجور زيادي حدود
  .دارد آموزش
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 پژوهشگران که معتقدند (2815) گودلد از تأسي به مقاله اي  نويسندگانِ اينجا در
 هايروش از محدودة خزان يک آويزان را خودشان سيبرنامه در و آموزش حوزه

 گرفته عاريت يشناس روانة حوز از عمده به طور که محدودية خزان اند؛کرده پژوهش
 هايروش آموزشِ مهجوريتِ مواردي چنی  در (.32؛ 2815 ،گودلد) است شده

 عالي آموزشة حوز در پژوهش در هاروش اي  کارگیريه ب مهجوريت به پژوهش
 هايضعف شناسايي عدم ويژهب ،مقاال  شناسيروش به نسبت اگر و گرددميبر

 تواندمي امر اي  نگیرد صور  الزم بررسي ،عالي آموزش حوزه در مقاال  در موجود
 با را موجود وضعیتة کنند تبیی  هاينظريه و دانش تولید و عمیق شناختِ به دستیابي
 شناسانه آسیب مطالعا  قبیل اي  به اگر ،سخ  ديگر به ؛سازد مواجه جدي چالش
 موجود مسائل مختلف ابعاد و زوايا از شناخت کسب به آن آورد ره ،شود دقیقي توجه
 فرصت ،عالي آموزش نظام وضعیت از عمیق دانش تولید ضم  ،درنتیجه ؛انجامدمي
  .آيدمي فراهم بهبود و هوشمندانه تصمیما  براي الزم
 

 عالي آموزش حوزه ةمنتشر مقاال هاي  ويژگي تا ددار کوشش حاضرة مطالع لذا
 انجام و آن با ارتباط در تحول هايزمینه تا دهد قرار مقايسه مورد را هلند و ايران

 اي  بر شود؛ موجب را عالي آموزش ةحوز در آفري  تحول و مولد پژوهشي فعالیت
 عالي آموزش و ايران عالي آموزش ةمجل دو در مقاال  بررسي به حاضر ةمقال اساس،
 در موجودهاي  شباهت و ها تفاو  شناسايي ضم  تا پردازدمي (هلند) ايران از خارج
 وض  بهبود براي الزم راهکارهاي ،مجله دو اي  مقاال  در شده گرفتهبه کار عناصر
  .کند پیشنهادرا  موجود
 را منظورمان تا دارد توضیح به نیاز هاروش ،بررسي مورد عنصر چهار میان از 
 و داندمي حقیقت توضیح براي تالشي» را تحقیق  ريچاردجسر .نمايد واضح
 در و کندمي نزديک حقیقت به را خود گام به گام ،تحقیق فرآيند در انسان»: افزايد مي

 فرهنگ در (.25 :2822 ،اصغرپور) «يابد مي دست ازمعرفت تري عالي سطح به هرگام
 و تجسس ،کاو و کند ،تحقیق ،پژوهش معناي  به ،تحقیق ةواژ، (2822) پور آريان لغت
 يک قالب در که است قواعد و فرآيندها از ايمجموعه» نیز تحقیق روش .است کاوش
 تحقیق سؤاال  پاسخ جهت در را محقق ،اجرايي هايروش و سیستماتیک نظم

 مناب  از يکي ،تحقیق روش (.124 :2831 ،غفاريان و احمدي علي) «کندمي هدايت
 عنوان به را تحقیق هايروش و رويکردها افراد از برخي که است دانش کسب مهم
 :شويممي روبرو روش نوع سه با ،اساس اي  بر ؛گیرندمي نظر در مجزايي هايروش

                                                                                                                                      
1. Jesser 
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 به که (22 :2830 ،ورکي شعباني ،11 :1554 ، بريم ) ترکیبي و کیفي ،کم ي هايروش
  .است کم ي روش ی  روش،نخست ،زماني ترتیب
 در شناختي روش جنبش سه (20 :1558 ،81 :2113)  تدلي و تشکري ،واق  در 
 اولی  که اندکرده تفکیک يکديگر از زماني بترتیب را معاصر رفتاري و اجتماعي علوم
 و کرده کار اثباتي سنت در که محققاني .است گرايکم  جنبش به مربوط جنبش
 قرار گیريجهت اي  در ،است عددي و آماري هايتحلیل بر مبتني آنهاهاي  بررسي
  .گیرندمي
هاي  پژوهشدر  .شود مي گفته نیز  گرا اثبا  مابعد پژوهش ،کیفي پژوهش به 
 ،شود مي ساخته آن در کنندگان مشارکت از سوي اجتماعي واقعیت آن در که ،کیفي
هاي  موقعیت در مداوم و پیوسته به طور ،اجتماعي واقعیت که است اي  بر فرض

 آنان .کنند مي تأکید نگر کل تفسیر نوعي بر کیفي رانگپژوهش .شود مي ساخته حليم
 نظر در يکديگر با آمیخته و تفکیک قابل غیر صورتي  به را هاارزش و هاواقعیت

 از حاصل هايداده که افزايندمي (42 :2822) م  وراس مارشال همچنی  .دگیرن مي
 حاصل آماري راهکارهاي طريق از سادگي به و هستند منعطف و باز کیفي پژوهش
  .شوندنمي
 ةشیو به تواندمي که است تحقیق از مراحلي در کیفي و کم ي هايروش از استفاده 

 ضعف نقاط و مکملي قو  نقاط داراي که ايگونه به ،گیرد انجام  متوالي يا  همزمان
 ،18 :1553 ،ستنس کري و جانسون ،12 :1558 ،همکاران و کرسول) باشند ناهمپوشان
 يکة آورند فراهم کیفي و يکم  رويکردهاي از هريک (.14 :2832 ،هرندي بازرگان
 تنهايي به هاروش از هريک که صورتي در و ،است واقعیت از متفاو  اجمالي نگاه
 اگر لذا ؛آورندمي فراهم را دانش فهم در محدوديت ايجاد موجبا  ،شوند برده کار به

 ،طريق اي  از و نموده ترکیب هم با را پژوهش رويکردهاي بتواند پژوهشگر
 مهمي مزيت عمل اي  ،کند فراهم بررسي مورد موضوع بهتر فهم براي افزاري دست
  (.0 :1552 ،بورالند) رودمي شمار به او براي
 ترکیبي و کیفي ،کم يهاي  پژوهش بر گذارتأثیر هايرويکرد که است الزم جااين در
 شامل ،هستند آن بر مبتني مذکور رويکردهاي که فلسفي بنايم سه .شود بیان
 که است (2834 ،شريفیان و نصر) گراييعمل و (تفسیري) گراييسازنده ،گرايي اثبا 
  .شودمي پرداخته يک هر توضیح به ادامه در

                                                                                                                                      
1. Bryman 
2. Tashakkori and Teddlie 
3. post positivism 
4. Concurrent 
5. Sequential  
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 گرايي اثبات

 بر مبتني گرا اثبا  پارادايم شناسيهستي .است گرايي اثبا  ،رويکرد اي  زيربناي
 همچنی  .گیردمي قرار توجه مورد ثابت صور به واقعیت آن در و است گراييعینیت
 نقش اجتماعي تحوال  پیدايش در انسان براي و شودمي تلقي ثابت آدمي ماهیت
 يک مشاهده اساس بر پارادايم اي  شناسيمعرفت .شودنمي گرفته نظر در مهمي
 .گیردمي شکل تجربي هايداده ريآوجم  و يحس  ةتجرب کمک به عیني واقعیت
 .است مندقانون روابطة ارائ شامل و يکسان علوم تمام براي روش اي  علمي تبیی 

 او هايديدگاه و هاارزش که است طرفيبي فردِ ،پژوهشگر که شودمي تصور همچنی 
، (28 :2832) بازرگانة گفت طبق (.82 :2832 ،سرشت پاک) کندنمي دخالت پژوهش در
 بررسي شده کنترل شرايط تحت و کرده بنديصور  را تحقیق هايگزاره ،خصصانمت
 از برخاسته پژوهشِ هايروش ،وصف اي  با .يابند دست دانش به تا نمايندمي

 گیرياندازه ابزارهاي از استفاده با آزمايشي و تجربي تحقیقا  گرايياثبا  پارادايم
  .است شده کنترل يکم 

 علمي هايپژوهش در نظريه اي  براساس نیز (28 :2834) ورکي شعبانية گفت طبق
 فرضیه جايگزي  پژوهشي سؤاال  ،نتیجه در ؛ندارد وجود مشاهده بر مقدم فرضیه
  .شودمي

 
 تفسيريهاي  نظريه

 هاينظريه پیرامون دستاوردهاي تري بنیادي از (12 :2834) ورکي شعبانية گفت طبق
 به .است طبیعي علوم و رواني علوم به علوم تفکیک پیرامون آنها ديدگاه ،تفسیري
 چند به استناد با را طبیعي و انساني علوم تمايز ،تفسیريهاي  نظريه طرفداران اعتقاد
  :کرد توجیه توان مي مشخص دلیل
هاي  پديده که حالي در ؛دارند وجود ها انسان اراده از مستقل طبیعيهاي  پديده . 
  .هستند انانس آزاد ةاراد تاب  انساني
 عبار  به ؛نیستند شناسايي قابل شیوه يک به انساني و طبیعيهاي  واقعیت . 
 دروني تجربه بر ياتکا با ديگر سوي از و بیروني ةتجرب با سو يک از واقعیت ،ديگر
  .است شناخت قابل
 ،تربیت آن پژوهش موضوع اينکه از اعم ،طبیعي علوم خالف بر ،انساني علوم . 

 ساخته انساني دسته ب که را شاعرانه جهاني ،باشد ديگري موضوع هر يا سیاست
  .سازد مي نمودار است شده
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 پردازدمي ديگرهاي  انسان ةمطالع به انسان مقام در پژوهشگر ،انساني علوم در . 
هايي  تفاو  موجد جها  بسیاري از پژوهش موضوع و پژوهشگر میان تجانس اي  و
  .بود هدخوا انساني و طبیعي معرفت عالم دو در

 با انساني علوم قلمرو در پژوهش که باورند اي  بر تفسیريهاي  نظريه طرفداران
 به ،پیشگويي يا داوري پیش هرگونه از تا کند مي اقتضا وصف موردهاي  ويژگي به نظر

  .شود پرهیز ،کنند مي مطرح انتقادي گراي عقل پردازان نظريه که سبکي
 
 گراييعمل
 در .است گرايي عمل ،رويکرد اي  زيربنايي پارادايم ،ترکیبي کردروي به قائالن منظر از

 از ترکیبي يا رويکرد بايد پژوهشگر که شود مي تأکید نکته اي  بر گرايي عمل فلسفه
 کار به واقعي موقعیت يک در شکل بهتري  به که دهد قرار استفاده مورد را رويکردها

 و نصر) دهدمي پاسخ پژوهش ايهسؤال به تري کامل و دقیق صور  به و آيد مي
  (.20 :2834 ،شريفیان
 مزايايي و هامحدوديت کیفي و يکم  رويکرد دو هر که آنجا از ،گرايانعمل نگاه از
 استفاده هاپديده بهتر درک براي رويکرد دو هر هايويژگي از بايد پژوهشگران ،دارد
 ةنظري ،اي  بر عالوه؛ (4 :1552 ، گالیوان و  پیتر ؛2 :1550 ، لیچ و  بوزي آنوگ) کنند

 ،نظريه اي  براساس .است مطرح ترکیبي پژوهش زيربناي عنوانبه نیز سازگاري
 پژوهش يک در توانمي را آنها و دارند توافق يکديگر با کیفي و يکم  هايروش
  .گرفت کاربه واحد

 
 پژوهش روش
 پژوهشي تکنیکي ،محتوا تحلیل .محتواست تحلیل نوع از توصیفي ،حاضر تحقیق
 هدف و ،رود مي به کار ارتباطا  آشکار محتواي منظم و عیني توصیف براي که است
 تصوير ،نو بینشي ،شناخت آوردن فراهم ،پژوهشي هايتکنیک ةهم مانند تحلیل
  (.10 :2815 ،کريپندورف) است عمل راهنماي و واقعیت

                                                                                                                                      
1. Onwuegbuzie 
2. Leech 
3. Petter 
4. Gallivan 



 
 الينامة آموزش ع 122

 

 هايروش از يکي نیز ،(282 :2834) حسیني و نوروزي ،آبادي  لطف اظهار بنابر
 توانمي که ستمحتوا تحلیل روش هاپژوهش ارزيابي و تفسیر و تحلیل استاندارد
 ،همچنی  و استخراج ،منظم و عیني ايگونهبه را پژوهشي هاييافته و محتوا ،هاروش
 ايگونهبه را آن هايويژگي و ساختارها و مت  درون اطالعا  از توجهي قابل حجم
 بر را مت  درون اطالعا  که دشومي میسر زماني کار اي  .ساخت مشخص يافته نظام
را  آن محتواي ،مت  دارمعنية مطالع با و نموده بنديمقوله معی  چارچوب يک اساس
 (موضوعي تحلیل يا) مفهومي تحلیل روش با را محتوا تحلیل معموالً .کرد آشکار
 موارد کردن پیدا براي جوو جست و  معی  مفهوم يک انتخاب با يعني ؛دهندمي انجام
  .کنندمي گیرياندازه را مفهوم آن یتکم  ،مت  در آن ضمني و آشکار

 مراحل اي  شامل محتوا موضوعي تحلیل اجراي که سازندمي نشان خاطر همچنی 
 تحلیل بايد که مفاهیمي تعداد تعیی  (1 تحلیل؛ سطح مورد در گیريتصمیم (2 است
 يا مفهوم يک وجود خواهیممي آيا که مورد اي  در گیريیمتصم (8 شوند؛ محتوا
 و مطالعه مورد مفاهیم به مربوط رمزهاي تعیی  (2 کنیم؛ مطالعه را مت  در آن فراواني
 مفهوم هر تعمیم میزان و مفاهیم میان تشخیص چگونگي تعیی  (0 رمزگذاري؛ة نحو
 يا دستي گذاريرمز شامل ،آن اجراي و رمزگذارية نحو تعیی  (4 مشابه؛ موارد به

 نوع از ها تحلیل که نظر اي  از نتايج تحلیل چگونگي تعیی  (2 ؛افزاري نرم رمزگذاري
  (. 221 ،منب  همان) باشد تفسیري و کیفي نوع از يا آماري و يکم 

 تحقیق روش معتبر مناب  از استفاده با معی  چارچوبي ايجاد براي ،منظور همی به
 در شناسيروش :اول ةحیط .شد تنظیم محقق از سوي حیطه ارچه در لیست چک يک
 و ابزار نوع :سوم حیطة ،گیرينمونه نوع :دوم حیطة ،ترکیبي و کیفي ،يکم  حیطة سه

 از استفاده با اطالعا  اي  از کدام هر نوعکه  شد مقرر .آماري تحلیل :چهارم حیطة
  .شود درج خود به مربوط ستون در و استخراج مقاله محتواي تحلیل

 .است نهاده عالي آموزش ةزمین در علمي مجال  بر را خود تمرکز ،حاضر تحقیق
 در عالي آموزش تحقیقا  اهمیت همچنی  و تربیتي مجال  تعدد و تکثر دلیل به

 گیرينمونه اساس بر مجله هر مقاال  از نیمي ،آموزشي تحقیقا  ساير با مقايسه
 خارج و ايران در عالي آموزش ةمجل دو ،منظور اي  براي .شد انتخاب ساده تصادفي

به  که هستند حوزه اي  در مقاله بیشتري  داراي و تري سابقه با که (هلند) کشور از
آموزش ةمجل .شد انتخاب ،اندپرداخته مقاال  چاپ به اخیر هايسال در مرتب طور



 
 

 121 ...  هاي مقاالت منتشره در حوزه آموزش عالي تحليل ويژگي
 

 عمران صالحي ابراهیم" يمسؤول مدير به ايران در عالي
 يمني محمد" سردبیري و "

 سرخابي دوزي
 والیما جسي" سردبیري به هلند در شده منتشر عاليآموزش و "

" 
 آموزش انجم  مجله تطبیقي ةمقايس و هلند عاليمجلة آموزش  انتخاب علت .است
 افزايي دانش در مجله که نقشي و مجله تأثیر ضريب میزان به ،آن با ايران عالي

 ،مذکور ةمجل .گردد ، برمياست داده نشان خود از عاليآموزش به مربوط تحقیقا 
 مجال  موضوعي محتواي ،ديگر طرف از است؛ بااليي خواننده داراي و شده شناخته
 با که چرا ؛شودمي شامل را عاليآموزش موضوعا  از وسیعي طیف نیز بررسي مورد
 ةدامن آنها موضوعي هايحیطه ،عالي آموزش ةزمین در جال م از بسیاري انتشار وجود

 "عالي آموزش برنامه درسي در آموزش و يادگیري" مثال؛ عنوانبه ؛دارند محدودتري
 نسبتاً محتوايي لحاظ از مذکور ةمجل دو هر ،بنابراي  ؛"عالي آموزش مديريت" يا

  .دنشومي شامل را عالي آموزش در پژوهش هايحیطه همه و يکسان
 مت  که شده منتشر پژوهشي ايهمقاله آخري  شد سعي ،بودن روزبه جهت به 
 آموزش هايمقاله اينکه به توجه با .شود انتخاب ،باشد دسترس در ها مقالهآن  کامل
 در 2831 سال مقاال  ،بود نشده نمايه "sid.ir.www" در2815سال در ايران عالي
 که نیز 2833 هايسال مقاال  از ،بود اندک اي  مقاال  که آنجايي از و شد گرفته نظر
 در .گرديد مرتف  حدودي تا مشکل اي  که شد استفاده ،دادمي تشکیل را شماره هارچ

 مورد ةجامع ،مقاله 12 ،سال يک طي که آنجايي از ،هلند عالي آموزش ةمجل با ارتباط
 از مقاله 21 ،اساس اي  بر ؛گرفت قرار بررسي مبناي 1522سال تنها ،است بوده مطالعه
 مورد جامعه 1522 سال در مقاله 12 و 2831 ،2833 ايهسال طي ايران عالي آموزش
 برحسب مجله هر مقاال  از درصد 05 ،شد عنوان که طورهمان ،بی  اي  از و مطالعه
 به توجه با .شد گرفته نظر در مطالعه مورد ةنمون عنوان به ساده تصادفي گیري نمونه
 انتخاب کشور از خارج عاليآموزش ةمجل از مقاله 21 و ايران از مقاله 12 ،مالک اي 
 ،گیرينمونه روش ،پژوهش رويکرد :حیطه چهار در و مقاله 48 مجموع در که شد
  .قرارگرفت بررسي مورد آماري تحلیل و پژوهش ابزار

 

                                                                                                                                      
 استاددانشگاه مازندران.  

 استاد دانشگاه شهید بهشتي.  

3. Jussi Valimaa, professor of higher education at the university of Jyvaskyla, Finland 
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 هايافته
 نظر از و ترکیبي و کیفي ،يکم  دسته سه در، رويکرد نظر از ،بررسي مورد هايمقاله
 اطالعا  آوريجم  ابزار نظر ازو  ،ترکیبي يا هدفمند ،يکم  دسته دو در گیرينمونه
 تحلیل نظر از و آزمون ،مدارک و اسناد ،مشاهده ،مصاحبه ،پرسشنامه دسته پنج در

 قرار کیفي و استنباطي -توصیفي ،استنباطي ،توصیفي آمار ةدست چهار در آماري
 دسته چند حیطه هر در که است ممک  هامقالهاز  برخي که است ذکر به الزم .گرفتند

 ؛باشد نداشته همخواني مقاله تعداد با حیطه آن جم  ،دلیل همی  به شوند و شامل را
 هم و پرسشنامهاز  هم ،اطالعا  آوريجم  ابزار نظر از که است ممک  ،مثال به طور

  (.2 تا 2 شماره جدول به شود مراجعه) باشد شده استفاده مشاهدهاز 
 

 پژوهش نمونه مجالت در شده تحليل مقاالت پژوهشِ دهايرويکر ةمقايس (1) جدول

 
 قرار تحلیل مورد که فارسية مقال 12 از که نمود عنوان توانمي فوق جدول به توجه با
 رويکرد و کیفي مورد 1 ،يکم  مورد 23 ،استفاده مورد رويکرد بخش از ،ه استگرفت

 از هريک درصدهاي 2/2 و 0/1 ،2/30 ترتیببه که شد مشاهده مقاله 2 ترکیبي
 موردة مقال 21 از کشور از خارج عاليمجلة آموزش  در .رود به شمار مي فوق رويکردهاي

 کیفي رويکرد از درصد 05 با مورد 12 و يکم  رويکرد از درصد 3/21 با مورد 23 ،بررسي
  .اندنموده استفاده خود مقاال  در ترکیبي رويکرد از مورد 8 با درصد 22/2 و

 

 پژوهش ةنمون مجالت در شده تحليل مقاالت گيرينمونه روش ةمقايس (2) جدول

                                                                                                                                      
1. Higher Education 

 
 حيطه

 مجله
 عالي آموزش ايران عالي آموزش

 ]هلند[

 
 روش

 23 (3/21) 23 (2/30) يکم 

 12 (05/5) 1 (0/1) کیفي

 8 (22/2) 2 (2/2) ترکیبي

 22 21 جمع

 مجله حيطه
 Higher Education ايران عالي آموزش

 گيريهنمون

 82 (3/28) 21 (2/15) يکم  گیرينمونه

 2 (4/24) 5 هدفمند گیرينمونه

 5 5  (ترکیبي) کیفي و يکم  گیرينمونه

 2 (0/1) 1 (0/1) گیرينمونه بودن مشخص عدم
 22 21 جمع
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 آن مورد 21 ؛شده است بررسي که فارسي مقاال  در که دهدمي نشان (1) جدول
 اي  در استفاده مورد گیرينمونه نوع تنها واق  در که يکم  یريگنمونه از 2/15 با

 2 و يکم  گیرينمونه از مورد 82 ،بررسي مورد خارجي ةمجل در .باشدمي نیز مقاال 
 ترتیببه شده داده تخصیص درصدهاي که نمودند استفاده کیفي گیرينمونه از مورد
  .است 4/24 و 3/28 با برابر

 
 پژوهش ةنمون مجالت در شده تحليل مقاالت بزارا ةمقايس (3) جدول

 
 ابزار با ارتباط در فارسي بررسي مورد مقاال  که است آن بیانگر (2) جدول

 و نموده استفاده (پاسخ بسته نوع از هم آن) پرسشنامه از مورد 23 ،هاداده آوري جم 
 و درصد 01/1 و مورد 1 با نیز مصاحبه داده و اختصاص خود به را درصد 22/30

 مورد مصاحبه همانند هاداده ابزارگردآوري از ديگر يکي عنوانبه نیز مدارک و اسناد
 .است نشده استفاده آزمون و مشاهده از که افزود بايد همچنی  ،اند گرفته قرار استفاده

 (83/1) پاسخ باز آن مورد 2) پرسشنامه از مقاله 25، بررسي مورد خارجي مقاال  در
 مشاهده مقاله 21 در نیز مصاحبه .نمودند استفاده ((21/12) پاسخ بسته ديگر مورد 1 و

 2 و درصد 21/12 با يافته سازمان نیمه مورد 1، (24/2) يافته سازمان آن مورد 1 شد که
  .است بوده (83/1) سازمان بدون مورد

 
 حيطه

 مجله
 Higher Education ايران عالي آموزش

 
  

 
 منابع و ابزار

 داده گردآوري

 
 پرسشنامه

 2 (83/1)  5 باز

 1 (21/12)  23 (22/ 30)  بسته
 5 5 هردو
 25 (3/18)  5 کل

 
 مصاحبه

 1 (24/2)  1 (01/1)  يافته سازمان

 1 (21/12)  5 يافته سازمان نیمه
 2 (83/1)  5 سازمان بدون
 21  (02/13)  1 (01/1)  کل

 5 5 مشاهده
 15 (42/22)  1 (01/1)  مدارک و اسناد

 2 (83/1)  5 آزمون
 56 22 جمع



 
 الينامة آموزش ع 121

 

 با بار 15 مدارک و اسناد و (83/1) 2 آزمون که از است ذکر به الزم همچنی  
 شده استفاده بررسي مورد مقاال  در ها داده گردآوري ابزار عنوان به درصد 42/22

  .دبو نشده لحاظ بررسي مورد مقاال  در نیز مشاهده ابزار و است
 

 ةنمون مجالت در شده تحليل مقاالت در شده استفاده آماري تحليل ةمقايس (2) جدول
 پژوهش

 است درصدة دهندنشان پرانتز داخل اعداد.  
 

 گرفته صور  آماريهايتحلیل که در دهدمي نشان 0 جدول از حاصل هايداده
 3/18) استنباطي و توصیفي نوع از ترکیبي آن مورد 0 بررسي، مورد مقاال  در

 مورد (02/13) 4 نیز کیفي و درصد 42/22 با مورد 25 ،استنباطي تحلیل ،(درصد
 تحلیل از مورد 10 ،کشور از خارج عاليمجلة آموزش  در و گرديد مشاهده ،اوانيفر

 خود هاييافته تحلیل براي استنباطي -توصیفي مورد 25 ،مورداستنباطي 2 ،توصیفي
  .اند برده بهره

 
 گيرينتيجه و بحث

 بیشتري  ،ايران عاليمجلة آموزش در  ،تحلیل و بررسي شد که مقاالتي به توجه با
 ،آوريجم  ابزار ،يکم  نوع از نیز گیرينمونه ،يکم  نوع از استفاده مورد يکردرو

مجلة آموزش  در و استنباطي صور به آماري تحلیل ،پاسخ بسته نوع از پرسشنامه
 و اسناد ،آوري جم  ابزار ، ويکم  از نوع گیرينمونه کیفي؛ از نوع رويکرد ،هلند عالي

  .است توصیفي ور صه ب نیز آماري تحلیل و مدارک
 و ايران عالي آموزش ةحیط در گرفته صور  مقاال  تحلیل با کلي به طور 
 رويکرد که يافت دست نتیجه اي  به توانمي هلند عاليآموزش تحقیقا  با آن ةمقايس
 يکم  گیرينمونه با يکم  نوع از ايران عاليآموزش تحقیقا  در پژوهش در اصلي
 رويکرد ،مقابل در ؛است گرفته صور  آماري خشکاي ه تحلیلهمراه با  و است

 حيطه
 مجله

 Higher Education ايران عالي آموزش
 

 آماري تحليل
 10  (01/01) 4 (02/13) توصیفي

 2 (4/24) 25  (42/22) استنباطي

 25 (3/18) 0  (3/18) واستنباطي توصیفي

 22 21 جمع
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 نظر به و است بوده کیفي نوع از هلند عالي آموزش تحقیقا  در پژوهش اصلي
 .پیمايدمي ديگر مسیري ايران در عالي آموزش با مرتبطهاي  پژوهشکه  رسد مي

از  کدام هر ؛ زيرااست کیفي رويکرد از بهتر يکم  رويکردکه  گفت تواننمي هرچند
 و مسائل و عاليآموزش که گفت توان مي قطعیت با اما ؛دارند مزايايي اي  دو رويکرد

 که است حالي در اي  .کرد حل تواننمي آماري يکم  رويکرد با تنها را آن هايچالش
 :2112 ، لینکل  و  دنزي ) هاالمعارف دايره و مرج  هايکتاب از اصلي بخش يا محتوا

 :2834 ،همکاران و گال) تحقیق روشهاي  کتاب (28 :1558 ، تدلي و  تشکري ،230
 ، ول مکس ،84 :1554 ، بیکل  و  بوگدان ،12 :1552 ، کريستنس  و  جانسون ،20

 بی  ةمجل ،  کیفي پژوهش) عالي آموزش به مربوط پژوهشي مجال  و (22 :2114
 و کیفي) يدجد رهیافتي از نشان همگي (  تربیت و تعلیم در کیفي مطالعا  المللي
 خالي ايراني تحقیقا  در مسأله اي  جاي هنوز که دندار تربیتي تحقیقا  در (ترکیبي
 .همسوست (2834) حسیني و نوروزي ،آبادي لطف تحقیق با تحقیق اي  نتايج .است

 به هادانشگاه در تأکید به که توجهي ضم  خود تحقیق در اي  محققان همچنی 
 کم ي تحقیق به که پژوهشگراني که ندا هيافت دست نتیجه ي ا به ،اند داشته کم ي رويکرد
 تا سي در عموماً تحقیق روش دروس ترِقديمي استادان که معتقدند اندآورده روي
 پژوهشي گرايکم ي نظام به غالباً و کرده تحصیل غربي کشورهاي در قبل سال چهل
 در اساسي تغییرا  يا ت گرف ناديده به توانندنمي و بوده پايند همچنان هاسال آن

 و علمي آثار که معتقدند آنان .اندکرده دفاع آن از هاسال که بپردازند هاييديدگاه
 که است ذکر به الزم .است واقعیت اي  بیانگر استادان اي  تدريس محتواي و هابرنامه
 پژوهش به ،گرفته صور  زمینه اي  در که ديگري تحقیقا  به نسبت تحقیق اي 

  .دارد بیشتري همگرايي و نزديکي حاضر
 عالي آموزش و کلي به طور ايران در تربیتي تحقیقا  گرايش داليل ،مجموع در

 اولی  .نمود خالصه عامل چند در توانمي را کم ي هايشناسي روش به خاص طور به

                                                                                                                                      
1. Denzin 
2. Lincoln 
3. Tashakori 
4. Teddlie 
5. Johnson 
6. Christensen 
7. Bogdan 
8. Biklen 
9. Maxwell 
10. Qualitative Inquiry 
11. International Journal of Qualitative Studies in Education 
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 و آموزشة شیو توانمي (2834) حسیني و نوروزي ،آبادي لطف از تأسي به را عامل
 به ؛دانست تحقیق روش درسي مناب  و ايران هايدانشگاه اساتید دريست رويکرد
 به خود تأکید دلیل به دهندمي ارائه تحقیق روش درس که ياساتید ديگر ،عبار 
 نتیجه در و خود هايفصل سر در کیفي رويکردة ارائ به حاضر ،کم ي تحقیق روش
 ترکیبي و کیفي پژوهش رويکردهاي به جوان پژوهشگران شدن متمايل و شدن آشنا

  .نیستند
 نگاه با توانمي را کم ي تحقیقا  به پژوهشگران آوردنروي دلیل دومی 
 ايحرفه ارتقاي براي را پژوهش ،پژوهشگران از بسیاري .نمود تحلیل ابزارانگارانه

 آنها براي دانش مرزهاي ةتوسع و خود خودي به مقاله چاپ لذا و دهندمي انجام
 با که طوري به ؛است صادق يايران ا قتحقی اکثر در مورد اي  البته) رددا اهمیت کمتر
 آن سازيتجاري در ،ايران از سوي جهان در علم تولید در شانزدهم رتبه کسب وجود
 چاپ احتمال افزايش و چاپ مواردي چنی  در ،بنابراي  ؛(دارد ضعیفي بسیار جايگاه
 پژوهش به مجال  ةتحريري هیأ  اعضاي اغلب نگاه به توجه با و ،دارد اهمیت مقاله
 رويکرد با مقاله چاپ احتمال است، کم ي به صور  گذشته هايدهه از برگرفتهکه 
 اصیل اما کیفي تحقیقا  انجام به متمايل پژوهشگران نتیجه در و است باالتر يکم 

  .دارد موضوع اي  از مکرّري تجارب ،مقاله اي  نويسندگان از يکي .نیستند
 يک هیچ رجحانِ به معتقد (2112) آيزنر از تأسي به مقاله اي  نويسندگان چه گر

 در شناسيروش تنوع اهمیت به حال اي  با ،نیستند ديگري بر پژوهشي رويکردهاي از
 ترکیبي و کیفي صور  به موضوعا  از بسیاري ،معتقدند و معترفند تربیتي تحقیقا 

 خالي جاي تحقیقاتي رويکردهاية هم تاهمی وجود با ،واق  در ؛هستند پژوهش قابل
 نتايج که طوري به ؛شودمي حس کامل به طور همچنان ترکیبي و کیفي رويکردهاي

 در بررسي مورد تحقیقا  از درصد ده از کمتر که داد نشان پژوهش اي  از حاصل
  .انديافته انجام ترکیبي و کیفي رويکرد با عالي آموزش ةحیط
 مدعي ،است گرايي اثبا  يا پوزيتیويسم بر مبتني که اييگرکم ي کهاين نهايت در
 از اعم علوم تمامي در ها فرضیه که معنا اي  به است؛ علوم تمام در روش وحد 
 علمهاي  روش با که يابد مي اعتبار زماني تجربي و (عالي آموزش جمله از) انساني
 گرايي اثبا  بر مبتني که کم ي رويکردهاي اصليهاي  ويژگي از .برسند اثبا  به تجربي
 پنداشت  .است تکرارپذيري و پذيري اثبا  ،پذيري آزمون ،پذيري مشاهده ،است
 انتقاد مورد است شده ياد «شيءگونگي» عنوان تحت آن از که «شيء» مثابه به «انسان»

 شیوه اي  زيرا ؛است گرفته قرار گرايانه اثبا  غیر رويکردهاي در انديشمندان جدي
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 نگاه صرفاً انسان به تا شود مي موجب ،آلماني انديشمند ،رکوزهما تعبیر به
 عالي آموزش ةحیط در رويکرد اي  بر مبتني هايپژوهش ،واق  در ؛شود «ساحتي تک»
 و شده سطحي نگاه يک ايجاد باعث تواندمي نیز انساني علوم ةحوز يک عنوان به

 ةعمد توانمي ديگر طرفي زا .نشود مندبهره کافي غناي از عالي آموزش هايپژوهش
 عمیق دانش تولید و پردازي نظريه در شده منتشر مقاال  و هاپژوهش ناتواني داليل
 از گرفت  فاصله و کم ي هايروش استیالي ،را عالي آموزش بويژه ،آموزش ةحوز در

 از آمده دست به سطحي دانش و شناخت دلیل .دانست ترکیبي و کیفي هايروش
 استیالي به تواندمي نیز ،سطحي راهکارهاي آن  بَتَ به و وزشيآم نظام شرايط

 دانسته ،انسان آن موضوع و تربیتي علوم ماهیت با آن تناسب عدم و کم ي رويکردهاي
 .شود

 
 پژوهش پيشنهادهاي

  :شود مي زيرارائه پیشنهادهاي ،حاضر پژوهش نتايج و نظري مباني به باتوجه
به  انساني علوم هايپژوهش در ترکیبي و کیفي رويکردهاي به بیشتر توجه . 
 ؛خاص به طور عالي آموزش و کلي طور
 کیفي روش از که کیفیتي باهاي  پژوهش گرفت  قرار اولويت در و ژه وي نگاه . 
 ؛علمي مجال  در اند شده اخذ
 و پژوهش هايپارادايم مبحث به تحقیق روش دروس فصل سر از بخشية ارائ . 
 ؛جوان گرانپژوهش ايبر هاپارادايم اي  تبیی 
 شناسيروش بر صرف تمرکز از هانامه پايان و مقاال  ارزيابيهاي  شاخص . 

 هايمالک و معیارها با ترکیبي و کیفي مقاال  و گیرد فاصله گرا کم ي و پوزيتويسمي
 در شناسيروش دو اي  هايمالک طراحي به نیاز و شود سنجیده خودش با مرتبط
  .شود منعکس ها وهشگاهپژ و هادانشگاه و مجال 
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 منابع
 :تهران ،مديريت در عملیا  تحقیق و گیري تصمیم (.2822) محمدجواد ،اصغرپور

  .تهران دانشگاه انتشارا 
 ،يريتمد مطالعا  براي برتر رويکردي :آمیخته تحقیق روش (.2832) عباس ،بازرگان
  (.84-21) ،32 ،مديريت دانش
 شناسيمعرفت زيربناي فلسفي هايديدگاه به توجه ضرور  (.2832) عباس ،بازرگان
 و پژوهش کیفي هايروش بر تأکید با تحقیق روش انتخاب براي انسانيعلوم در

  .سمت :تهران ،آموزشي ارزشیابي
 ،شناسي روش و یستيچ :تربیتي پژوهش (.2834) زهره ،خسروي و خسرو ،باقري

  (.21-24)، (4) 12 ،آموزشيهاي  نوآوري
 علوم نامه ،نظري مباني و هاريشه :کیفي پژوهش (.2832) محمدجعفر ،سرشت پاک

  .2-25 ،21ة شمار ،انساني
 و تعلیم ،ايران در تربیتي تحقیقا  شناسي روش نقد (.2830) بختیار ،ورکي شعباني

  (.22-21)، (2) 30 ،تربیت
  (.41-21) ،22 ،اهدانشگ و حوزه ،کیفي تحقیقا  (.2830) علي حیدر ،عابدي
 امر به نسبت دانشجويان نگرش بررسي (.2838) عظیم ،اعظمي و مرضیه ،عاليي

 21 ،ايالم پزشکي علوم دانشگاه علمي مجله ،ايالم پزشکي علوم دانشگاه در تحقیق
  (.81-22)، (21) 28 و
 با) تحقیق روش و شناخت اصول (.2831) وفا ،غفاريان و علیرضا ،دياحم علي

 ،22و 24 ،(س) الزهرا دانشگاه انساني علوم فصلنامه، (تاريخي مطالعا  به نگاهي
(144-122.)  
 از تحقیق انجام بازدارنده عوامل بررسي (.2832) فريبا ،عسگري و اهلل ربی  ،فرمانبر

 پزشکي دانشکده مجله ،گیالن پزشکي علوم دانشگاه علمي هیأ  اعضاي ديدگاه
  (.32-12)، (22) 02 ،گیالن پزشکي علوم دانشگاه

 آموزش ررسيب (.2834) نرگس ،حسیني و وحیده ،نوروزي حسی ؛ ،آبادي لطف
هاي  نوآوري ،ايران در تربیتي علوم و يشناس روان در پژوهش شناسي روش

  (.251-225)، (4) 12 ،آموزشي
 نايبي هوشنگ :ترجمه ،شناسيروش مباني ؛محتوا تحلیل (.2815) کلوس ،کريپندورف

  .ني نشر :تهران، (پنجم چاپ)

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/357686
http://www.noormags.com/view/fa/creator/116820
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/465565
http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory?CategoryID=12&AID=42
http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory?CategoryID=12&AID=42
http://www.noormags.com/view/fa/creator/3802
http://www.noormags.com/view/fa/creator/79984
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 ،يشناس روان و تربیتي علوم در کیفي و کمي تحقیق روش (.2834) همکاران و گال
  .بهشتي شهید و سمت :تهران ،همکاران و نصر رضا احمد :ترجمه

 مصطفي ،شريف :در شده ترجمه ،برنامه درسي معاصر وضعیت (.2815) جان ،گودلد
 ،گرانومفهوم درسي برنامه :عمل و پژوهش ،نظريه گفتمان ؛برنامه درسي (.2815)

  .دانشگاهي جهاد :اصفهان
 علي :ترجمه ،کیفي تحقیق روش (.2822) .ب گرچ  ،م  راس و تري کا ،مارشال

  .فرهنگيهاي  پژوهش دفتر :تهران ،اعرابي محمد سید و پارسائیان

 پژوهشگران شناختيروش ترجیحا  در کاو و کند (.2834) محمود ،مهرمحمدي
  (.24-253)، (4) 12 ،آموزشي هاينوآوري ،ايران در تربیت و تعلیم حوزه

 در ترکیبي و کیفي کمي رويکردهاي (.2834) فريدون ،شريفیان و احمدرضا ،نصر
 ،28 (02) ،دانشگاه و حوزه انساني علوم شناسيروش نشريه ،تربیتي هايپژوهش

12-2.  
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